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1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 

1130.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πά-

γκων καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξο-
πλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Οι κατασκευές που εξετάζονται στο παρόν ειδικότερα είναι οι ακόλουθες: 

- ξύλινα ερµάρια και πάγκοι µε διάφορα είδη επενδύσεων  

- ερµάρια κλιµατισµού µε περσίδες από αλουµίνιο  

- εντοιχισµένα ερµάρια 

1130.2 Υλικά 
α. Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές και οι ορισµοί των προϊόντων ξυλείας, των συνδετικών µέσων και των 

συγκολλητικών ουσιών, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ερµαρίων, αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο «∆οµική Ξυλεία». 

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τα διάφορα είδη κιγκαλερίας αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Τα θυ-
ρόφυλλα των ερµαρίων φέρουν συνήθως δύο χωνευτούς µεντεσέδες (εκτός αν πρόκειται για ιµατιοθήκες, 
οπότε αυξάνεται ο αριθµός των µεντεσέδων) διπλής περιστροφής. Οι χειρολαβές είναι συνήθως µεταλλικές. 

γ. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύ-
χη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας 
των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών (κολλών, µεταλλικών 
συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 

δ. Για τα θυρόφυλλα, τον πυθµένα, την οροφή, τα πλαϊνά, τα εσωτερικά χωρίσµατα και τα ράφια των ερµαρίων 
είναι συνηθέστερη η χρήση των ακόλουθων υλικών. 

- µοριοσανίδας MDF µε επένδυση µελαµίνης  

- πλακάζ µε επένδυση ή όχι φορµάικας (πάχους 0,8 mm) 

- νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης 
ε. Για τους πάγκους εργασίας χρησιµοποιείται συνήθως µοριοσανίδα υψηλής αντοχής, πιέσεως και σκληρότη-

τας τύπου DUROPAL ή ισοδύναµου ελάχιστου πάχους 2 cm. 
στ. Οι περσίδες αλουµινίου που τοποθετούνται στα ερµάρια κλιµατισµού είναι ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 

τουλάχιστον 60 µm ή ανοδειωµένες µε πάχος τουλάχιστον 60 µm. 

1130.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1130.3.1 Γενικά 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες οι κατα-

σκευαστικές λεπτοµέρειες των ερµαρίων, των ιµατιοθηκών και των πάγκων. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρί-
ξεων, λεπτοµέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες. 

β. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία σύµ-
φωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. Ο Ανάδο-
χος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 

γ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τις µετρήσεις για την παραγγελία ή / και κατασκευή των ερµαρίων και 
των σχετικών υλικών από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή λανθασµένων δια-
στάσεων ερµαρίων, αφού αυτά έχουν προσκοµιστεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαθιστά 
µε δικές του δαπάνες. 
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δ. Η µεταφορά, η αποθήκευση και η προστασία των ειδών ξυλείας και των ξύλινων κατασκευών θα ακολουθεί 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 
«∆οµική Ξυλεία». Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις και τις συγκολλήσεις των ξυλουργικών εργασιών. 

ε. Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις ώστε να συµφωνούν τα µέλη και τις διατοµές 
που προκύπτουν µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπό-
κεινται κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα ο-
ποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών 
και διαστάσεων.  

στ. Η πλεονάζουσα κόλλα θα αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις 
ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα µεταλλικά εξαρ-
τήµατα. 

1130.3.2 Προετοιµασία 
Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι δεν παρεµβάλλονται ηλεκτροµηχανολογικές, υδραυλικές ή άλλες εγκαταστάσεις ή 
στοιχεία του στατικού φορέα στις θέσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν ή να συναρµολογηθούν ερµάρια και ιµα-
τιοθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνεται άµεσα η Υπηρεσία και ζητούνται οδηγίες. 

1130.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Οι γενικές απαιτήσεις για ξύλινες µη φέρουσες κατασκευές αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». Σε 

συµπλήρωση αυτών ισχύουν και τα ακολούθως αναγραφόµενα. 

- Τα περιθώρια των όψεων (θυρόφυλλα, πλαϊνά κτλ) επενδύονται είτε από το ίδιο υλικό επένδυσης της 
όψης του ερµαρίου, είτε από ξυλεία, ανάλογα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

- Στους αρµούς µεταξύ ερµαρίων και δαπέδων τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα («µπάζες»), που σκοπό 
έχουν να προστατεύσουν το ερµάριο και να κρύψουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα αρµοκάλυ-
πτρα αυτά µπορεί να είναι είτε µεταλλικά, είτε πλαστικά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των κατασκευαστι-
κών σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο αρµός µεταξύ ερµαρίων και τοίχων καλύπτεται µε ειδικά 
αρµοκάλυπτρα. 

- Στην περίπτωση που τα ερµάρια φέρουν συρτάρια, ο πυθµένας τους έχει µικρότερο πάχος (τουλάχι-
στον 8 mm) από τα υπόλοιπα τµήµατα των ερµαρίων. Η κατασκευή τους γίνεται µε το ίδιο υλικό µε αυ-
τό του εσωτερικού του ερµαρίου. 

- Η σύνδεση των διάφορων τµηµάτων που αποτελούν το ερµάριο γίνεται µε µόρσο και κόλλα, εκτός από 
την πλάτη και τα πλαϊνά που συνδέονται µε καρφιά και κόλλα. 

- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην σωστή τοποθέτηση των µεντεσέδων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία του ερµαρίου. 

- Οι ιµατιοθήκες στηρίζονται στο δάπεδο ή / και στην οροφή µε ειδικά προφίλ αλουµινίου. 

- Οι πάγκοι έχουν ορατή όψη στρογγυλευµένη, ενώ η κρυφή όψη στηρίζεται στον τοίχο µε ανοξείδωτα 
στηρίγµατα. Στην ορατή όψη επικολλάται ταινία ίδιας επένδυσης µε αυτή της οριζόντιας επιφάνειας του 
πάγκου. 

β. Οι γενικές απαιτήσεις για τον χρωµατισµό των ξύλινων κατασκευών αναφέρονται στο άρθρο «Χρωµατι-
σµοί». 

1130.3.4 Ανοχές 
Οι ανοχές για την κατασκευή ερµαρίων είναι οι ακόλουθες: 

- ορθές γωνίες:  χωρίς απόκλιση 

- πάχος φύλλων:  από -5% ως +10% 

- διαστάσεων διατοµών:  + 2 mm 

- διάκενο µεταξύ φύλλων:  τελικής επιφάνειας 1,5 mm – 2 mm 

- επιπεδότητα φύλλων: απόλυτη χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση 
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1130.3.5 Ερµάρια Κλιµατισµού 
α. Τα ερµάρια αυτά κατασκευάζονται, ώστε να αποκρύπτουν τις τυχόν µονάδες κλιµατισµού του κτιρίου (fan 

coil). Ο πάγκος και τα φύλλα αποτελούνται από φύλλο ξύλου ελάχιστου πάχους 20 mm επενδυµένο µε 
φορµάικα.  

β. Ο πάγκος φέρει οπή ορθογωνικής διατοµής, στην οποία τοποθετούνται περσίδες από αλουµίνιο. Περσίδες 
από αλουµίνιο τοποθετούνται επίσης και στο κάτω µέρος των θυρόφυλλων. 

1130.3.6 Εντοιχισµένα Ερµάρια 
Για την ενσωµάτωση των εντοιχισµένων ερµαρίων διαµορφώνονται εσοχές στην τοιχοποιία. Για την ανάρτηση των 
ερµαρίων τοποθετούνται καδρόνια 5 cm x 5 cm ή 7 cm x 7 cm. Τα φατνώµατα που δηµιουργούνται κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο έχουν τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων του ερµαρίου. Τα εσωτερικά χωρίσµατα και ράφια των ερµα-
ρίων είναι πρεσσαριστά ή από διάφορα είδη «φύλλων µε βάση το ξύλο». Για την ανάρτηση των ερµαρίων χρησι-
µοποιούνται ειδικά στηρίγµατα. 

1130.3.7 Προκατασκευασµένα Ερµάρια 
α. Οι συσκευασίες των ερµαρίων και ιµατιοθηκών εµπορίου που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο έτοιµα προς 

άµεση τοποθέτηση, πρέπει να είναι σφραγισµένες και χωρίς φθορές. 
β. Οι ιµατιοθήκες και τα ερµάρια εµπορίου αποθηκεύονται µέχρι τη χρονική στιγµή της τοποθέτησης τους σε 

καθαρούς χώρους που αερίζονται επαρκώς, δεν προσβάλλονται από την υγρασία και παρέχουν τη δυνατό-
τητα εύκολου ελέγχου των αποθηκευµένων υλικών. Οι γενικές απαιτήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης ξύ-
λινων στοιχείων αναφέρονται στο άρθρο «∆οµική Ξυλεία». 

γ. Τα ερµάρια και οι ιµατιοθήκες µεταφέρονται και τοποθετούνται στις καθορισµένες θέσεις τους µε προσοχή, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους φθορά. 

1130.4 Έλεγχοι 
α. Πριν την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι 

συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις από κακή τοποθέτη-
ση, παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. Σε πε-
ρίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται µε δαπάνες του 
Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται 
χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροπο-
ποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµί-
ας απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η µερική αντικατάσταση (µπάλωµα). 

β. Η Υπηρεσία ελέγχει τις διαστάσεις και τον τύπο των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (πλαίσια, επιφανειακά 
στοιχεία) και η εν γένει την ακαµψία και στερεότητα της τελειωµένης κατασκευής, που όλα πρέπει να είναι 
συµβατά µε την προοριζόµενη χρήση. Ελέγχει επίσης τον τύπο των τελειωµάτων. Ελέγχονται επίσης οι 
συνδέσεις και οι συγκολλήσεις των τµηµάτων των ερµαρίων, καθώς και ο τύπος στερέωσης. 

γ. Πριν από την κατασκευή των ερµαρίων ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για την επαρκή στε-
ρέωση των µονάδων και ότι η τοιχοποιία, επί της οποίας πρόκειται να στερεωθούν τα ερµάρια και οι ιµατιο-
θήκες, έχει τις απαιτούµενες αντοχές. 

1130.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η παράγραφος «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα: 
α. Στην τιµή µονάδος εργασιών κατασκευής ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων περιλαµβάνονται επίσης τα 

ακόλουθα: 

- η προµήθεια και η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  

- σφραγιστικά (π.χ. σιλικόνη) 

- σκελετός (αν απαιτείται) 

- συγκολλητικές ουσίες 

- σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (µεντεσέδες, κλειδαριές, ισχυροί µαγνήτες 
κτλ) 
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- η τοποθέτηση των χειρολαβών (η προµήθεια των χειρολαβών περιλαµβάνεται στο άρθρο «Είδη Κιγκα-
λερίας») 

- ο χρωµατισµός κάθε είδους ερµαρίων (η προµήθεια των χρωµάτων περιλαµβάνεται στο άρθρο «Χρω-
µατισµοί») 

β. Οι περσίδες αλουµινίου δεν περιλαµβάνονται στην τιµή των ερµαρίων κλιµατισµού σαν προµήθεια, περι-
λαµβάνονται όµως σαν τοποθέτηση 

1130.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής ερµαρίων, πάγκων, ιµατιοθηκών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εµπρόσθιας 

οριζόντιας άνω ακµής, πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία ερµαρίου, πάγκου ή ιµατιοθήκης που εµφανί-
ζεται στο Τιµολόγιο.  Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Εναλλακτικά, οι ως άνω εργασίες θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) όψης ερµαρίων και ιµατιοθη-
κών (περιλαµβάνονται ράφια, πλαϊνά πλάτη κτλ) και κάτοψης πάγκων, ενώ τα συρτάρια θα επιµετρώνται σε 
τεµάχια (τεµ.). 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ερµαρίων και πάγκων. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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